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_________________________________________________________________________ 

BAKGRUND: I Sverige drabbas ungefär 15 000 människor av hjärtstopp varje år. Det är 

en traumatisk händelse som kan påverka patienters fysiska och psykiska hälsa samt sociala 

liv. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor har kunskap om hur de ska bemöta och stödja 

dessa patienter på bästa möjliga sätt. Trots detta saknas forskning i området. SYFTE: 

Studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp. METOD: 

Metoden som användes var en litteraturbaserad studie där åtta kvalitativa artiklar 

inkluderades. RESULTAT: Ur analysen framkom tre teman; Förståelse för det som har 

hänt, Finna vägen tillbaka till ett tryggt liv och Anpassningar till det nya livet med sju 

underteman. SLUTSATS: Att skapa sig en förståelse för händelsen och lära sig leva ett 

hälsosamt liv är en lång bearbetningsprocess. Patienter upplever brist på stöd och 

information från vårdpersonal. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om de 

fysiska och psykiska förändringar som kan uppstå efter ett hjärtstopp för att främja hälsa 

och lindra lidande för patienterna. 
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_________________________________________________________________________ 

BACKGROUND: Approximately 15 000 people suffer from cardiac arrest in Sweden 

every year. It is a traumatic experience that can affect patients’ physical and mental health, 

and social life. Despite the importance for nurses to have the knowledge how to meet and 

support the patients for the best possible care, there is a gap in the research about the 

experience of cardiac arrest survivors. AIM: The aim of this study was to describe how 

patients experience life after cardiac arrest. METHOD: A qualitative study based on eight 

research articles was conducted. FINDINGS: Three themes were identified from the 

analysis; Understanding of what has happened, Finding the way back to a safe life and 

Adjusting to the new life with seven subthemes. CONCLUSION: To gain understanding 

of the experience and learn to live a healthier lifestyle became a long process to adapt. 

Patients experience a lack of support and information from health care professionals. The 

importance of nurses’ knowledge of the physical and psychological changes that can occur, 

to promote health and alleviate suffering.  
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INLEDNING 

Varje år drabbas 15 000 människor av hjärtstopp i Sverige (Wikström, 2012). Att drabbas 

av hjärtstopp är en plötslig och oväntad händelse (Forslund, 2014). Många patienter får 

bestående problem som påverkar det sociala livet och dagligt liv (Miranda, 1994; 

Sunnerhagen, Johansson, Herlitz & Grimby, 1995). Det saknas forskning som beskriver 

patienters erfarenheter trots att överlevnaden efter hjärtstopp har ökat de senaste åren 

(Bremer, 2012; Forslund, 2014). För att sjuksköterskan ska kunna bemöta och stödja 

patienten på bästa sätt, utifrån patientens individuella behov, är det betydelsefullt att denna 

kunskap utvecklas (Forslund, 2014). Genom ökad kunskap och fördjupad förståelse för 

patientens situation kan sjuksköterskan främja hälsa och minska lidande för dessa 

patienter. 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp definieras som ett avbrott av hjärtats mekaniska aktivitet. Detta yttrar sig som 

avsaknad av cirkulationstecken, det vill säga genom upphävd andning och plötslig 

medvetslöshet (Bremer, 2012; Södersved Källestedt, 2011). Närmare 70 % av de som 

drabbas av hjärtstopp lider av hjärtsjukdom. Andra anledningar kan exempelvis vara 

intoxikation, kvävning eller drunkning (Bremer, 2012; Herlitz, 2014). Två tredjedelar av 

hjärtstopp i Sverige sker utanför sjukhus. Den vanligaste platsen där hjärtstopp inträffar är i 

hemmet. När den drabbade anländer till sjukhus finns avancerade resurser, erfarenhet och 

kunskap om hur risken för död kan minimeras (Herlitz, 2014). Tiden har stor betydelse och 

varje minut som passerar, innan hjälp anländer, minskar chanserna för överlevnad. Efter 

fem minuters syrebrist börjar kroppen få obotliga skador och efter femton minuter är döden 

nästintill oundviklig (Bremer, 2012; Herlitz, 2014). Hjärtstopp resulterar i förlorad 

blodtillförsel till hjärnan, vilket leder till syrebrist. Beroende på hur stor syrebristen är 

påverkas de kognitiva funktionerna (Hofgren, Lundgren-Nilsson, Esbjörnsson & 

Sunnerhagen, 2008). Kognitiva funktioner såsom minne, handlingsförmåga och 

uppmärksamhet kan försämras (Bremer, 2012). Nedsatt kognitiv funktion kan få påverkan 

på det sociala livet och kan leda till mindre tillfredsställelse, och minskad upplevd hälsa 

och livskvalitet (Hofgren et al., 2008).  
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Riktlinjer för hjärt-lungräddning 

Återupplivning definieras som de åtgärder som vidtas vid hjärtstopp för att återställa livets 

nödvändiga funktioner (Rydén, u.å.). När hjärtstopp inträffar är det viktigt att börja med 

hjärt-lungräddning (HLR) så fort som möjligt (Andersson, 2013; Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2013). Överlevnadsmöjligheten ökar om hjärtstoppet är bevittnat av en 

person som kan anropa hjälp eller om det finns en person med kunskaper om hur HLR 

tillämpas (Bremer, 2012; Herlitz, 2014). För att få igång hjärtats normala funktion påbörjas 

en kedja av fyra steg, som illustreras i figur 1.  

Figur 1. Kedjan som räddar liv (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011, s.5). 

Kedjans första steg innebär tidigt larm. Efter indikation på hjärtstopp, utanför sjukhus, 

larmas larmcentralen, vars huvuduppgift är att ge medicinskt stöd och rådgivning i väntan 

på ambulans (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011; Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2013). Vid hjärtstopp som inträffar på sjukhus finns rutiner på det enskilda 

sjukhuset för hur larmorganisationen fungerar (Andersson, 2013). Patientens medvetenhet 

kontrolleras och vid onormal eller avsaknad av andning påbörjas HLR vilket är det andra 

steget i kedjan. Fria luftvägar upprättas, sedan görs trettio bröstkompressioner och två 

inblåsningar kontinuerligt till dess att cirkulationstecken uppstår. Betydelsen av att få en 

tidig defibrillering med en hjärtstartare är avgörande, vilket är kedjans tredje steg. 

Hjärtstartaren avger en strömstöt som är osynkroniserad med hjärtats aktivitet och kan 

återskapa hjärtats normala rytm. Hjärt-lungräddning avslutas med att särskild utbildad 

vårdpersonal börjar med avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). För att bevara god 

livskvalitet avslutas kedjan med noggrann övervakning och undersökningar för att kunna ta 

beslut om fortsatt vård (Andersson, 2013). I kedjans fjärde steg är målet att bevara 

funktioner av hjärtat och hjärnan (Hofgren et al., 2008). 

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning reviderar nya utbildningsprogram och riktlinjer vart 

femte år för HLR. För sjukvårdspersonal ska utbildning i HLR förnyas kontinuerligt 

(Andersson, 2013).  

Vård efter hjärtstopp 

Efter en lyckad återupplivning är patienten ofta medvetslös och behöver assisterad 

andning. Därmed är det betydelsefullt att patienten får intensivvård så snart som möjligt för 

att fortsätta med adekvat behandling och övervakning (Rubertsson, 2005). Patienten får 
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genomgå undersökningar och utredningar för att påvisa eller utesluta orsaker till 

hjärtstoppet, som efterföljs av relevanta åtgärder (Eikeland, Gimnes & Madsen Holm, 

2009). Hypotermibehandling ges vanligtvis till medvetslösa patienter efter lyckad 

återupplivning. Behandlingen innebär att kroppstemperaturen sänks ner till 32-34 grader 

och minskar risken för hjärnskador och ger en ökad chans till överlevnad (Bremer 2012; 

Nilsson, 2013; Rubertsson, 2005).  Efter hjärtstopp kan det vara aktuellt med en 

Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD) som övervakar hjärtrytmen kontinuerligt 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Syftet med en ICD är att 

upptäcka allvarliga arytmirubbningar och behandla dem för att minska riskerna för ett 

återfall (Bremer 2012; SBU, 2006).  

Det är betydelsefullt att vårdpersonal har en helhetssyn och försöker se patientens behov 

utifrån ett fysiskt, emotionellt, intellektuellt, andligt och socialt perspektiv vid vård efter 

hjärtstopp (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). En sjuksköterska bör erbjuda stödjande 

samtal för att prata med patienten om psykiska reaktioner (Thylén, 2012). Omvårdanden 

ska sträva efter att främja återhämtningsprocessen genom att visa förståelse för patientens 

reaktioner och beteenden, och därefter anpassa vårdinsatser (Lidell, 2012). 

Omvårdnadspersonal underlättar kontakt med patienter och närstående genom ett 

respektfullt och ödmjukt förhållningssätt. Sjuksköterskan bör ha daglig kontakt med 

närstående, dels för att ge stöd men också för att involvera dem i vården. Omvårdnad 

anpassas utifrån EKG, blodtryck och allmäntillstånd för att patienten ska kunna sköta om 

sig själv, i möjligaste mån, om inga komplikationer föreligger. Smärtbedömning via visuell 

analog skala (VAS) används för en subjektiv bedömning av patientens smärta. Uppföljning 

av elimination och en tidig mobilisering är betydelsefull där instruktioner om 

andningsteknik och rörelser påbörjas inom två vårddygn. Vidare samtalas om fysisk 

träning för att möjliggöra resan tillbaka till ett aktivt liv (Lidell, 2012). 

Hjärtrehabilitering är en kontinuerlig process som bygger på tre faser (Fridlund & 

Hildingh, 2000). Rehabiliteringen strävar efter att ge patienten bästa möjliga sociala, 

mentala och fysiska förutsättningar för att återfå en normal funktion. I den första fasen 

ingår de åtgärder som ges på sjukhus och under ambulanstransport. När patienten lämnar 

sjukhuset påbörjas åtgärder i fas två. Denna fas kan pågå mellan tre till sex månader och 

målet med dessa åtgärder är att stärka patienten till att bli fysiskt oberoende och påbörja 

livsstilsförändringar. I fas tre påbörjas rehabilitering som ska pågå under hela livet. Målet 

är att bibehålla fysisk förmåga och livsstilsförändringar som har gjorts för att minska 

riskfaktorer för ytterligare hjärtstopp. Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvården 

värdesätter individuellt anpassad hjärtrehabilitering efter patientens behov och mål, och 

även främja patientens förmåga till egenvård. För att minska risker bör 

hjärtrehabiliteringen vara en kombination av både psykosociala och medicinkliniska 

åtgärder (Fridlund & Hildingh, 2000).  

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

I Sverige är målet för hälso- och sjukvård en god vård på lika villkor (SFS 1982:763; SFS 

2014:821). Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet och kontinuitet. Den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet (SFS 1982:736). Patienter ska få individanpassad information om sitt 

hälsotillstånd, undersöknings- och behandlingsalternativ. Information kan ges till 

närstående om patienten inte är mottaglig, såvida inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar 
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detta. Patienten ska ges möjlighet till samverkan och medverkan utifrån patientens 

individuella förutsättningar (SFS 2014:821). Sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att främja- och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha 

en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som bland annat innebär att genom samverkan 

tillvarata arbetslagets kunskaper och erfarenheter för att sträva mot en helhetssyn gentemot 

patienten. Det innebär också att sjuksköterskan ska föra patient och närståendes vilja, 

bemöta dem med respekt och öppenhet mot deras trosuppfattningar och värderingar samt 

göra dem delaktiga i vården genom att tillvarata deras kunskaper och erfarenheter. Att 

respektera och tillvarata patientens integritet, autonomi och värdighet är betydande och ska 

hela tiden genomsyra sjuksköterskans arbete (Socialstyrelsen, 2005). 

Hälsa 

Hälsa är ett av vårdvetenskapens centrala begrepp och är mångdimensionellt (Eriksson, 

1989; Willman, 1996; Wärnå-Furu, 2012). Människans hälsotillstånd är beroende av 

sundhet, friskhet och den subjektiva känslan av välbefinnande (Eriksson, 1989). World 

Health Organization (WHO) (2009) definierar hälsa som en resurs för den sociala, 

ekonomiska och personliga utvecklingen, vilket är en viktig dimension för människans 

livskvalitet. Hälsa ses som ett positivt koncept med betoning på sociala och personliga 

resurser för vardagslivet. Hälsa handlar om människans inre balans och ses som en helhet 

av kropp, själ och ande som inte enbart riktas till kroppsliga besvär (Willman, 1996). 

Hälsan kan variera vid olika tidpunkter och mellan olika människor. Målsättningen för 

vårdvetenskapen är att förverkliga människans hälsa. Den subjektiva hälsan blir därmed 

utgångspunkt för vårdprocessen och definieras individuellt av den egna människan 

(Eriksson, 1989).  

Figur 2. Hälsokorset (Eriksson, 1989, s.46). 
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Eriksson (1989) förklarar hälsa utifrån ett hälsokors, som illustreras i figur 2. Hälsokorset 

påvisar hur människans tillstånd av hälsa kan vara. Graden av förekomst av objektiva 

tecken som indikerar hälsa eller ohälsa beskrivs på x-axeln. I kvadranterna A och D finns 

objektiva tecken på ohälsa och människan är sjuk. Vid frånvaro av objektiva tecken är 

människan frisk och befinner sig i kvadranterna B och C. Känslan av illabefinnande och 

välbefinnande är subjektiv och beskrivs på y-axeln. En känsla av illabefinnande indikerar 

på ohälsa hos människan. Hälsokorset visar i kvadrant C att en människa kan, trots 

frånvaro av sjukdom, uppleva en känsla av illabefinnande. På samma sätt kan en människa 

med en sjukdomsbild, i kvadrat A, uppleva ett välbefinnande genom att bli medveten om 

och acceptera sin sjukdomsbild (Eriksson, 1989). 

Enligt Kallenberg och Larsson (2000) kan livskvalitet relateras till människans egna 

upplevda hälsa. Wenger, Mattson, Furberg och Elinson (1990) anser att livskvaliteten kan 

ses i tre aspekter som funktionell förmåga, upplevd förmåga, och omfattande förändringar 

och försämringar som orsakats av händelsen. Funktionell förmåga innefattar bland annat 

emotionell funktion, social aktivitet och dagliga rutiner. Upplevd förmåga berör 

förändringar som upplevs som betydelsefullt för patienten angående livets tillfredsställelse, 

hälsa och välbefinnande. Exempel på omfattande förändringar och försämringar är smärta 

och försämrad fysisk förmåga (Wenger et al., 1990). Bremer (2012) menar att patienter 

som överlevt hjärtstopp ofta upplever försämring gällande fysisk rörlighet, energinivå, 

emotionella reaktioner och sömnmönster. 

Stöd 

För att kunna ge stöd till en människa är det grundläggande att skapa en ömsesidig relation, 

tilltro och trygghet. I omvårdnad kan stöd innebära att vara lyhörd, finnas till, bekräfta 

samt motivera patienten till val i livet som främjar hälsan. Stöd definieras som att ge 

känslomässig styrka till människor och öka deras förmåga att hantera arbetsamma 

situationer (Baggens & Sandén, 2014). Enligt Langford, Bowsher, Maloney och Lillis 

(1997) är stöd ett brett begrepp som delas in i fyra olika områden; informativt-, 

instrumentellt-, uppskattat- och känslomässigt stöd. Vid stress och oro ges information 

kontinuerligt vilket utgör ett informativt stöd. Instrumentellt stöd innebär fysisk eller 

kroppslig assistans, exempelvis vid alldaglig livsföring. Uppskattat stöd handlar om att 

stödja självutveckling av patientens självkänsla genom att inge hopp och uppmuntran. 

Känslomässigt stöd benämns som den viktigaste formen av stöd och innefattar trygghet, 

engagemang, kärlek och omtanke. För sjuksköterskan handlar det om att patienten ska 

uppfatta en känsla av att vara betydelsefull, accepterad och behövd (Langford et al., 1997). 

Sjuksköterskan ska ge stöd och vägledning för att göra patient och närstående delaktiga i 

vården och stödja dem med syfte att främja hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 

2005). Sandén och Hydén (2002) menar att närstående ofta betraktas som en resurs som 

kan bidra till en lugn och trygg miljö för patienten. Enligt Condon och MacCarty (2006) 

ska omvårdnad vara lättillgänglig för hela familjen för att möjliggöra ett effektivt stöd. 

Känslomässigt stöd stärker patientens självkänsla och självförtroende, vilket påverkar 

patientens förmåga att tillgodogöra sig information. Stöd bygger på samarbete, 

samförstånd och ska vara lättillgängligt och tydligt (Condon & MacCarty, 2006). 
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PROBLEMFORMULERING 

Hjärtstopp kan vara en livshotande händelse som är både otäck och traumatisk där en tidig 

insats av HLR är livsavgörande. Patienter hamnar ofta i en kris och livet kan komma att 

förändras för alltid. Många patienter får bestående problem i vardagen som påverkar det 

sociala livet och vardagen. Efter att ha överlevt hjärtstopp är det betydelsefullt med 

adekvat hjälp för att patienten ska kunna gå vidare i livet. Eftersom överlevnaden har ökat 

under de senaste åren behövs mer forskning och kunskap om patienters erfarenheter efter 

hjärtstopp. Med adekvat kunskap kan förståelsen öka och ge förutsättningar för att 

omvårdnaden för dessa patienter förbättras.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva patienters erfarenheter om livet 

efter hjärtstopp.   

METOD 

Som metod valdes en litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning, beskriven 

av Friberg (2012). En litteraturstudie syftar till att fördjupa och utveckla kunskap samt vara 

vägledande inom omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 2012). Friberg (2012) menar att en 

kvalitativ litteraturstudies främsta mål är att skapa en ökad förståelse för enskilda fenomen 

som inte går att mäta. En kvalitativ litteraturstudie kan skapa en bra förståelse för 

människans livssituationer och kan även fördjupa förståelsen för människans upplevelser 

(Segesten, 2012). 

Urval 

Artiklar som var godkända av etisk nämnd och var vetenskapligt granskade inkluderades i 

urvalet.  Urvalet begränsades av åtkomst för tillgängliga artiklar skrivna på engelska. För 

att besvara syftet inkluderades artiklar med ett tydligt patientperspektiv. Artiklar med 

mixad metod inkluderades med fokus på den kvalitativa forskningsdelen. Det skulle då 

finnas en tydlig avgränsning och beskrivning av resultatet från den kvalitativa delen. 

Artiklar av typen review exkluderades då fokus var att finna kvalitativa primärkällor. För 

att uppmärksamma den senaste forskningen begränsades urvalet genom att endast 

inkludera artiklar som publicerats efter år 2005. Då målet var att sammanställa ett generellt 

resultat valdes inga begränsningar gällande geografiska områden eller patienters åldrar. 

Datainsamling 

Databaserna PubMed och CINAHL innehåller bland annat vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdena omvårdnad och medicin (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökningarna valdes därmed att utföras i dessa databaser. Sökorden utgick från en 
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ämnesordlista för respektive databas. Östlundh (2012) anger att grundstrukturen för alla 

databaser ligger i en ämnesordlista. Varje ämnesordlista är anpassad till den egna 

databasen där sökord är grupperade efter ämne och ger förslag till synonymer. Sökningar i 

ämnesordlista kan bidra till en ökad precision i sökandet. För att finna artiklar som kunde 

relateras till studiens syfte användes trunkering och boolesk sökteknik. Enligt Östlundh 

(2012) möjliggör trunkering sökordens olika böjningsformer medan boolesk sökteknik 

bestämmer sökordens samband till varandra, exempelvis genom AND och OR. Det fanns 

en svårighet att finna artiklar med kvalitativ metod som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Därmed utfördes flertalet sökningar med andra närliggande sökord så som resuscitation, 

CPR, quality of life och feelings i olika kombinationer och även i andra relevanta databaser 

för försäkran om att relevanta artiklar ej förbisetts. De sökord som gav mest relevanta 

artiklar var cardiac arrest, experience, survival och after, se bilaga 1. Sökorden ändrades 

även beroende på vilken databas sökningen utfördes i. Fem artiklar återfanns genom 

manuella sökningar utifrån referenser i tidskrifter, avhandlingar och artiklar.  

 

En grovsållning av artiklarna gjordes enskilt utifrån titel för att bedöma relevansen till 

studiens syfte. Kvarstående sammanfattningar lästes tillsammans och därefter lästes 

artiklarna mer noggrant med särskilt fokus på resultatdelen. Tillsammans läste och 

diskuterade författarna återstående artiklar samt sållade bort irrelevanta artiklar. För att 

granska artiklarnas kvalitet genomfördes en kvalitetsgranskning enskilt och sedan 

tillsammans, enligt Friberg (2012). I granskningen undersöktes bland annat om artiklarnas 

syfte var relevant, om det fanns en tydlig problemformulering, etiska överväganden, hur 

metoden var beskriven och hur artiklarnas resultat hade tydliggjorts. Två artiklar föll bort 

under kvalitetsgranskningen på grund av att etiska överväganden saknades. Totalt kom åtta 

artiklar som bedömdes ha tillräckligt god kvalitet, att ingå i analysen. Dessa 

sammanfattades kort i en översiktstabell enligt Friberg (2012), se bilaga 2.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av en modell beskriven av Friberg (2012). 

Analysprocessen beskrivs som en process där valda artiklar ses som en helhet som ska 

fördelas till mindre beståndsdelar. De mindre beståndsdelarna motsvarar bärande aspekter 

för syftet som sedan ska sammanfogas till en ny helhet och bli studiens resultat (Friberg, 

2012). Artiklarna lästes först igenom flera gånger enskilt av författarna med en öppenhet 

och följsamhet för att skapa en förståelse av helheten. Därefter lästes och diskuterades 

artiklarna tillsammans genom hela analysprocessen. I artiklarnas resultat identifierades 

nyckelbegrepp. Nyckelbegreppen skrevs ned i marginalen och beskrev kort vad stycket 

eller raderna handlade om. Nyckelbegreppen färgkodades även i olika färger. Starkare 

uttryck eller citat som stärkte nyckelbegreppen ytterligare ströks under. En 

sammanställning av studiernas resultat gjordes sedan i en schematisk översikt som 

underlättade analysprocessen och gav en överblick över de resultat som analyserats. 

Likheter och skillnader identifierades i de olika artiklarna där studiernas teman eller 

kategorier och subteman eller subkategorier jämfördes. Nyckelbegreppen skrevs ned 

tillsammans med likheter och skillnader. Gemensamma och liknande begrepp sorterades 

till tolv olika områden. Dessa områden sorterades därefter ytterligare och sammanfogades 

till sex områden. Därefter analyserades områdena till dess att subteman och slutligen teman 

framkom. Genom tolkning och analysering kom data att få ett nytt sammanhang där 

slutsatser drogs och bildade ett nytt resultat.    
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien följde forskningsetiska riktlinjer från Medicinska forskningsrådet (2003). Detta 

innebar att alla källor redovisades och på ett korrekt sätt, data fabricerades inte och 

plagiering förekom inte. Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats. Författarna diskuterade 

och reflekterade över de etiska värderingarna som uppkom under studiens gång, 

exempelvis exkluderades artiklar som saknade etiska överväganden. Översättningar 

utfördes noggrant och med lexikon för att material inte skulle missförstås. Tolkningar av 

resultat skedde under stor försiktighet för att undvika att förvränga data.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom tre teman med sju subteman som beskriver 

patienters erfarenheter av livet efter hjärtstopp. Dessa presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av teman och subteman.  

Teman Subteman 

 

Förståelse för det 

som har hänt  

 

En känsla av förlorad kontroll över kroppens existens 

 

Finna mening i ett förändrat liv 

 

Närheten till döden 

 

 

Finna vägen tillbaka 

till ett tryggt liv 

 

Behov av att få känna närhet och trygghet 

 

Vägledas av vårdpersonal 

 

 

Anpassningar till det 

nya livet 

 

Kroppens hot mot identiteten 

 

Strävan efter en hälsosammare livsstil 

 

 

Förståelse för det som har hänt  

Förståelse för det som har hänt handlar om fysisk och psykisk förlorad kontroll och 

sammanhang till livet efter hjärtstoppet. Detta innefattar en känsla av en förlorad kontroll 

över kroppens existens, finna mening i ett förändrat liv samt närheten till döden.  

En känsla av en förlorad kontroll över kroppens existens 

Uppvaknandet från ett medvetslöst tillstånd var kaotiskt och förvirrande. Endast ett fåtal 

minnesfragment fanns kvar av händelsen och utgjorde oklarheter kring tid och miljö. 

Oklarheterna fick patienterna att uppleva förvirring, förlust av kontroll och en känsla av 

utsatthet i det nya livet (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Det var vanligt med frågor 

och tankar om varför hjärtstoppet inträffat och varför de överlevt (Bremer et al., 2009; 

Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & Fernández-de-las-Peñas, 2011). Det 

fanns behov av att fylla i minnesluckor för att förstå händelsen (Bremer et al., 2009). 

Försök till att minnas genomfördes genom att väva samman de små minnesfragment som 

fanns kvar. Minnet kunde dock kännas otydligt och tvivelaktigt, då patienterna inte visste 

om händelsen var baserat på svaga, konstruerade eller äkta minnen. Detta påverkade deras 
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fortsatta liv genom upplevelser av ångest till det okända. Efter ett tag upplevde patienterna 

en rädsla av vad som hade hänt tillsammans med en känsla av lycka över att ha överlevt. 

Minnena kring händelsen började klarna när sammanhanget kring tid och rum anpassade 

sig. Patienterna fick ny insikt om kroppen som nu förstods som skör och begränsad. 

Kroppens existens förändrades och dennes sårbarhet blev tydligare vilket underlättade 

patienternas bearbetning av situationen. Tankarna återgick successivt till vardagliga 

problem, utan reflektioner över vad som hade hänt. Med ett välbefinnande i fokus och 

tankar kring framtiden, försvann osäkerheten tillsammans med funderingar om händelsen 

(Bremer et al., 2009).  

I efterhand mindes patienterna förvarningssymtom. Dessa förvarningssymtom upplevdes 

som en förlust av kontroll då kroppen togs över av smärta, obehag och rädsla (Bremer et 

al., 2009). Patienter som inte hade upplevt förvarningssymtom blev överraskade över 

hjärtstoppet. Efter att de förstått sammanhanget kring händelsen uppkom känslor av skuld 

som ledde till besvikelse över att de inte upptäckt att hjärtat varit påverkat tidigare (Bremer 

et al., 2009; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2013a). Patienter med 

kunskap om deras ohållbara livsstil var inte förvånade över att hjärtstoppet hade inträffat, 

och trots att de kunde förstå förvarningssymtomen hade de inte förmåga att förbättra sin 

livsstil (Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013b). Dock fanns det 

patienter som undrade om de hade kunnat förebygga hjärtstoppet om de hade förstått 

förvarningssymtomen (Bremer et al., 2009). Det fanns även patienter som hade upplevt 

förvarningssymtom timmar, dagar eller år innan hjärtstoppet. Enligt dem fanns ingen orsak 

till att söka vård när det inte fanns någon självklar anledning. En annan orsak var att bevara 

sin stolthet och visa sig stark genom att inte söka vård förrän i sista stund. I synnerhet 

strävade män efter att leva upp till normen kring att vara en stark man. En patient beskrev 

en rädsla av att bli utskrattad om han sökte vård för smärta, medan en annan patient ansåg 

att han som man inte var i behov av hjälp utan skulle stå ut med smärtan (Ketilsdottir, 

Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2014). 

Finna mening i ett förändrat liv  

Frågor om möjligheter och begränsningar av den förändrade kroppen avslöjade en 

existentiell osäkerhet (Bremer et al., 2009). Det kunde visa sig som rädsla och ångest över 

funktioner och förmågor samt om livet var meningslöst eller meningsfullt. Med tiden 

kunde osäkerheten minska och tillåta ett vardagsliv präglat av välbefinnande. En 

påminnelse om att kroppen var skör kunde leda till ett existentiellt lidande där känslor som 

sorg, vrede och uppgivenhet upplevdes när kroppen försämrades, följt av känslor som 

begränsning, isolering och exkludering. Känslorna kunde uppstå vid olika tillfällen, ibland 

i samband med hjärtstoppet, och ibland även många år senare. Osäkerhet och tvivel om 

kroppsliga funktioner ökade när fysisk förmåga och styrka minskade vilket bidrog till en 

mer varsam livsstil som kunde bli förvärrad vid inaktivitet (Bremer et al., 2009). 

 

Ett förändrat liv innebar att välbefinnande och lidande fick ny betydelse, och var beroende 

av säkerhet och tillfredsställelse i den förändrande kroppen (Bremer et al., 2009). Genom 

att använda sig av strategier för att hantera och minimera hot mot sitt välbefinnande och 

sin existens, uppnåddes en existentiell säkerhet och harmoni som krävdes för att skapa en 

förståelse utifrån ett nytt perspektiv för dåtid, nutid och framtid. Ett sätt att minimera hot 

var att söka mening och hopp. En djupare mening för hjärtstoppet söktes vilket var gåtfullt 

men fortfarande en närvarande innebörd associerat till den osannolika, kritiska men 
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lyckosamma överlevnaden. Både patienter och deras partner sökte hopp för framtida 

välbefinnande och livskvalitet. Andra sätt att möta hot var genom att utforska den 

förändrade kroppen och försöka försona sig med den. För att skapa förståelse, återfå 

självförtroende och försona sig med kroppen, utforskades kroppsliga begränsningar genom 

att utveckla en lyhördhet för kroppens signaler. Livet förändrades oavsett hur bra 

strategierna fungerade. Välbefinnande och lidande var, till viss del, beroende av säkerheten 

och den tillfredsställelse som nåddes med den förändrade kroppen. Glädje och 

frihetskänsla tillsammans med ökad säkerhet och kroppskänsla förstods när insikter 

byggdes på positiva kropps- och livsupplevelser (Bremer et al., 2009). För att hantera 

händelsen och ta sig igenom svåra känslor använde en del patienter sarkasm och humor. En 

patient firade uppvaknandet som en ny födelsedag vilket blev en strategi för att känna sig 

starkare (Ketilsdottir et al., 2014). 

Närheten till döden 

En del patienter upplevde olika sorters nära-döden-upplevelser såsom ljus, tunnlar och 

möten med avlidna närstående, medan andra patienter upplevde en harmonisk och lugn 

miljö med starkt ljus innan de återvände till livet (Lau et al., 2010). Patienterna kände en 

enorm tacksamhet och lycka över att de fått en ny chans till att leva och att det inte var 

deras tur att dö (Forslund et al., 2013a; Forslund et al., 2013b). De kände också en 

tacksamhet till dem som fanns med vid händelsen och hjälpte till med återupplivningen. 

Det reflekterades kring de tillfälligheter som gjorde det möjligt för dem att överleva 

hjärtstoppet, som att de befann sig på rätt plats och att det fanns någon i närheten som 

kunde och ville ingripa (Forslund et al., 2013a).  

 

Att vara nära döden var en överraskande händelse som upplevdes overklig (Bremer et al., 

2009). Hjärtstoppet skapade en ökad förståelse för döden (Forslund et al., 2013a), trots att 

det var svårt att förstå hur nära döden de faktiskt varit (Bremer et al., 2009). Livet 

upplevdes som kort och borde njutas av då det kunde förändras snabbt (Forslund et al., 

2013a). Döden upplevdes som oroväckande och patienterna beskrev att de behövde lära sig 

att leva igen och vara medveten om att livet kan vara över närsomhelst (Palacios-Ceña et 

al., 2011). Patienterna var inte rädda för att dö eller för döden (Forslund et al., 2013a; Lau 

et al., 2010). Däremot fanns det en rädsla över att lämna kvar sin familj och tanken på att 

inte veta hur det skulle gå för dem var fruktansvärd (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 

2013a; Lau et al., 2010). För kvinnliga patienter var inte tankarna på döden det som 

upplevdes värst. Det värsta var tanken på att aldrig mer få se sina barn, se dem le och hålla 

om dem igen. Vissa patienter började aktivt förbereda för döden då den uppfattades som 

något konkret och verkligt som ingen tog på allvar. De utryckte behov av att förbereda 

närstående för en oundviklig död, att säga saker de hållit för sig själva och be om ursäkt för 

förflutna händelser som de aldrig tagit sig mod till att be om ursäkt för (Palacios-Ceña et 

al., 2011). Det fanns även behov av att utföra och diskutera praktiska och ekonomiska 

förberedelser med sina närstående, för att inte lämna något oavslutat (Forslund et al., 

2013a). 
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Finna vägen tillbaka till ett tryggt liv 

Finna vägen tillbaka till ett tryggt liv handlar om vad som är betydelsefullt för patienter 

och deras behov av att finna en trygg tillvaro för att kunna uppleva välbefinnande igen. 

Detta innefattar behov av att få känna närhet och trygghet samt vägledas av personal.  

Behov av att få känna närhet och trygghet 

Patienterna sökte mening och sammanhang där ett gott liv fanns genom upplevelser av 

säkerhet, stöd och omsorg i relationer till nära och kära. Sociala relationer var 

betydelsefulla för att ha möjlighet att uppleva sig själv som en hel människa med en 

identitet och sammanhang (Bremer et al., 2009). När det trygga sjukhuset lämnades för att 

åka hem kändes det till en början otäckt men hemma hos familjen kunde patienterna återfå 

tryggheten (Ketilsdottir et al., 2014). Patienterna omvärderade sina liv och motiverades av 

viljan att vara tillsammans med sina partners, barn och barnbarn. Relationer till närstående 

prioriterades och blev en källa till lycka och styrka. Partners beskrevs som medföljare 

genom livet, någon de kunde dela känslor och upplevelser med, och som tog hand om dem 

(Forslund et al., 2013b). I samhörighet med andra upplevde patienterna en känsla av 

sammanhang och att vara behövd (Bremer et al., 2009; Forslund et al., 2013b). Patienterna 

upplevde att det var betydelsefullt att träffa personer som hade varit med om liknande 

upplevelser (Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006; Palacios-Ceña et al., 2011).  

Patienterna upplevde att människor i deras omgivning var glada över att de hade överlevt 

(Forslund et al., 2013a). Att prata med närstående om händelsen gav dem en positiv 

inverkan och bidrog till bearbetningen om vad de hade upplevt. Patienterna ansåg även att 

närstående, som varit med och upplevt händelsen, var i behov av att diskutera och få veta 

hur det hade gått. Däremot upplevdes det ibland svårt att träffa personer som varit med 

under hjärtstoppet då patienterna kände en skuld eftersom de hade orsakat en dramatisk 

händelse och lidande för de inblandade (Forslund, et al., 2013a).  

Vägledas av vårdpersonal 

Patienterna var i behov av att känna samhörighet med andra samtidigt som vårdpersonalens 

vägledning var viktig. Regelbundna uppföljningskontroller med vårdpersonal var 

betydelsefullt för att patienterna skulle känna trygghet (Gregory et al., 2006; Ketilsdottir et 

al., 2014). Bristen på tydliga svar från vårdpersonal orsakade frustration vilket förvärrades 

av att patienterna inte hade möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Detta ledde till 

en känsla av utanförskap. Kvinnliga patienter upplevde ett stort behov av stöd och de 

efterlyste information från vårdpersonal om det fanns möjligheter att bli med barn efter att 

ha drabbats av hjärtstopp. En kvinna upplevde att ICD:n skulle hindra henne från att skaffa 

barn, trots att hon inte hade fått någon information om denna begränsning (Palacios-Ceña 

et al., 2011). För flertalet patienter hade det varit betydelsefullt att ha en person utanför 

familjen som hjälpte dem att följa medicinska råd vilket skulle ge stöd, trygghet och 

motivation till dem (Gregory et al., 2006).  

 

Patienterna upplevde att närstående var i behov av information och att få tala med och 

ställa frågor till vårdpersonal (Gregory et al., 2006). Patienter med omfattande 

rehabilitering upplevde att det inte fanns tillräckligt med stöd för närstående (Ketilsdottir et 

al., 2014). De upplevde även att det kunde bli för mycket information då det kunde vara 

svårt att förstå och komma ihåg. Ibland gav vårdpersonal inte samma information, vilket 
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försvårade ytterligare och ledde till förvirring (Gregory et al., 2006). Patienterna kände en 

stor tacksamhet för vårdpersonal som gjort allt som var möjligt för dem. Det upplevdes 

även som positivt när de personer som varit med under återupplivningen kom på besök för 

att se hur det hade gått (Forslund, et al., 2013a).  

Anpassningar till det nya livet 

Anpassningar till det nya livet handlar om patienternas utmaningar och begränsningar i det 

dagliga livet efter hjärtstopp. Detta innefattar kroppens hot mot identiteten samt strävan 

efter en hälsosammare livsstil.  

Kroppens hot mot identiteten 

Efter utskrivning kände patienterna sig osäkra och upplevde känslor av ovisshet och rädsla 

för att drabbas av nya symtom (Ketilsdottir et al., 2014). Patienterna kände en konstant oro 

för att drabbas av ett nytt hjärtstopp (Forslund et al., 2013a; Gregory el al., 2006; 

Ketilsdottir et al., 2014). Oron skapade känslor av maktlöshet och utsatthet, och det blev 

uppenbart för patienterna att det inte fanns någon garanti för att fortsätta leva. Osäkerheten 

förstärktes av ovissheten om framtida existens och att livet plötsligt kunde avbrytas 

(Bremer et al., 2009). Rädsla och ångest kunde inte ignoreras och det var en börda i 

vardagslivet över att veta att ett hjärtstopp kunde ske igen, när som helst, var som helst 

(Forslund et al., 2013a; Palacios-Ceña et al., 2011). Känslan tog över patienternas liv och 

påverkade deras prestation på arbetet, relationen med partnern och hindrade deras förmåga 

att ta hand om sina barn (Palacios-Ceña et al., 2011).  

 

Betydelsen av att vara aktiv och att återförenas med det vardagliga livet var uppenbart. 

Dock var det svårt under den första månaden i hemmet (Ketilsdottir et al., 2014). 

Patienterna var trötta, saknade styrka och hade behov av att vila under dagarna vilket de 

aldrig gjort tidigare (Forslund et al., 2013a). Minskad kroppsenergi begränsade livet mer, 

snarare än rörlighet (Ketilsdottir et al., 2014). I början räckte det med att gå till brevlådan, 

men distansen kunde successivt öka varje dag. Att gå upp för trappor var också påfrestande 

vilket det inte varit tidigare. Patienterna var medvetna om att de var tvungna att träna för 

att återfå styrka till att orka med det vardagliga livet (Forslund et al., 2013a). Flera 

patienter var rädda för att utföra vissa aktiviteter. Trots detta var patienterna medvetna om 

att de inte borde vara rädda för att utöva aktiviteter, att drabbas av ett nytt hjärtstopp eller 

att dö. Patienterna bestämde sig för att de inte skulle slösa tid på att oroa sig över saker 

som skulle kunna hända. De insåg att de ändå inte kunde göra något åt det (Forslund et al., 

2013b).  

 

Under återhämtningsperioden i hemmet kom män till insikt med att hjärtstoppet medfört 

fysiska begränsningar (Uren & Galdas, 2015). Att inse att de inte längre kunde göra allt de 

brukade göra, som att lyfta tungt, träna intensivt eller på samma nivå, var frustrerande. 

Männen kände sig svaga och trötta vilket utmanande deras identitet och manlighet. Trots 

att männen kände sig svaga hade de en stark önskan om att fortsätta leva normalt. 

Återhämtningen var en tid starkt relaterat till utmaningar om mäns känsla av 

självständighet. Under sex månader efter ett hjärtstopp förbjöds alla patienter att köra bil 

och för en man innebar detta en förlorad frihet och den värsta tänkbara smärtan under 

återhämtningstiden. För en annan patient var det en stor sorg att inte kunna fortsätta med 
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sin hobby som var hans stora passion i livet. För en del män som fick ICD var det 

nödvändigt att anpassa sin livsstil. Fysisk aktivitet behövdes minskas ner till måttlig 

träning vilket var en tuff begränsning för män som deltog i tävlingsinriktad sport. Även om 

männen var medvetna om de nya fysiska begränsningarna var de mindre införstådda med i 

vilken utsträckning begränsningarna gällde och hur mycket de klarade av. Känslor som 

ovisshet, tvivel och rädsla väcktes vid tanken på ICD:ns funktion och närvaro, vilket ledde 

till en frustration som männen upplevde kunde ha förhindrats om vårdpersonal hade varit 

tydligare med information (Uren & Galdas, 2015). ICD:n kunde upplevas separat från 

patienternas egen kropp. Detta var som ett främmande objekt som konstant påminde om 

kroppens trasiga hjärta och om riskerna att drabbas av ett nytt hjärtstopp (Bremer et al., 

2009). 

Strävan efter en hälsosammare livsstil 

Hjärtstoppet blev en vändpunkt för patienterna att förbättra sina liv då de inte tog sin hälsa 

för givet längre (Forslund et al., 2013b; Ketilsdottir et al., 2014). Radikala förändringar i 

patienternas liv skedde. Några patienter gjorde förändringar av egen vilja medan andra 

patienter var tvungna på grund av nya fysiska begränsningar. En ny förståelse skapades för 

vad stressrelaterade situationer hade för påverkan på dem och försökte undvikas så mycket 

som möjligt (Forslund et al., 2013b). Patienterna tog kontroll över sin situation för att gå 

vidare med livet (Palacios-Ceña et al., 2011). Ett steg i rätt riktning var att återgå till 

arbetet och andra aktiviteter då en längtan efter att umgås med andra människor förekom 

(Ketilsdottir et al., 2014). För patienterna blev det betydelsefullt att göra saker de hade lust 

med och fann lycka i att göra. Istället för att se saker negativt eller som ett problem, skulle 

de nu försöka se dem som en möjlighet (Forslund et al., 2013b). Så snart patienterna 

upplevde att kroppsenergin ökade och ångesten minskade, kände de att livet långsamt 

kunde återgå till att likna det normala igen (Forslund et al., 2013a).  

Förståelsen av att förbättra sin hälsa ledde till livsstilsförändringar som att sluta röka, träna 

mer och förbättrade matvanor (Forslund et al., 2013b; Gregory et al., 2006). Flera patienter 

slutade röka direkt efter hjärtstoppet. Medan andra patienter valde att fortsätta röka då de 

bedömde att rökningen gjorde dem mer lugna eller ansåg att de rökte så pass lite att det 

inte fanns någon större risk för hälsan (Forslund et al., 2013b). Patienterna strävade efter 

ett hälsosammare liv där maten tillsammans med välbefinnandet utgjorde en balans. Ibland 

åt de mat som var mindre hälsosam men utgjorde en lycka hos dem i stunden. En del 

patienter strävade efter att hålla en normalvikt medan vikten inte var i fokus för andra. Det 

fanns en medvetenhet om betydelsen av kroppsvikten och att vara fysisk aktiv men 

samtidigt ansåg de att det måste finnas en balans till att vara lycklig och att ha roligt 

(Forslund et al., 2013b). Hjärtstoppet upplevdes även påverka närstående som började 

reflektera och göra förändringar i sin livsstil (Forslund, et al., 2013a). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter om livet efter 

hjärtstopp. Enligt Friberg (2012) har kvalitativa studier som mål att generera ökad 

förståelse för människors upplevelser och erfarenheter. För ett tillfredsställande och brett 

resultat gjordes sökningar i flera olika databaser. Databaserna CINAHL och PubMed 

användes. Enligt Willman et al. (2011) innehåller databaserna forskning inom omvårdnad 

och är vanliga inom hälso- och sjukvård. Genom att använda flera databaser stärks studiens 

trovärdighet (Henricson, 2012). Trots användning av flera databaser fanns begränsad 

tillgång till kvalitativa studier. Sökningar gjordes med många olika kombinationer av 

sökord då svårigheten att finna kvalitativa artiklar uppmärksammades. Sökord var cardiac 

arrest, experience, survival och after. Därutöver har andra relevanta sökord använts utan 

relevant resultat på kvalitativa artiklar. Som en försäkran om att relevanta sökord använts 

och för att bredda sökningar ytterligare, tog författarna hjälp av en informationsspecialist. 

Tillsammans med informationsspecialisten har tidigare utförda sökningar gåtts igenom. 

Även flertalet avancerade sökningar utfördes med hjälp av ämnesordlista i CINAHL och 

PubMed. Därefter gicks referenser från avhandlingar och artiklar igenom, och ytterligare 

artiklar påträffades som svarade på studiens syfte. Inklusions- och exklusionskriterier 

gjordes utifrån studiens syfte. Genom att inkludera endast primärkällor anses detta ge en 

ökad trovärdighet då materialet inte tolkas i tre led.  

 

Enskilt och tillsammans jämfördes och granskades utvalda artiklars kvalitet med hjälp av 

granskningsfrågor i Fribergs modell (2012). Henricson (2012) menar att pålitligheten 

stärks om kvalitetsgranskningen utförs av båda författarna. Åtta artiklar från USA, 

Spanien, Storbritannien, Island och Sverige kvarstod efter kvalitetsgranskningen som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska fanns det vissa 

svårförstådda ord. För att undvika inkorrekta tolkningar söktes översättningar i lexikon, 

vilket rekommenderas av Henricsson (2012).  

 

Under analysprocessen lästes, jämfördes och diskuterades datamaterialet tillsammans, 

vilket Henricson (2012) menar stärker resultatets trovärdighet. Formulering av tema och 

subtema eller kategori och subkategori var en lång process som omprövats flertalet gånger. 

Nyckelbegreppen som hittades var återkommande genom hela analysprocessen och gick in 

i varandra. Det blev därmed inte någon tydlig gräns däremellan, och därför valde 

författarna att namnge rubrikerna som teman. Svårigheter var att formulera rubrikerna för 

att komma nära resultatets innehåll och sätta läsaren på rätt spår.  

 

En begränsning i studien kan vara att det finns få kvalitativa artiklar på området och att det 

därmed har varit svårigheter att finna material. En möjlig metod hade varit att utföra en 

empirisk studie, men då tiden inte räckte till valdes detta bort. Bristen av kvalitativa 

artiklar inom området är en motivering och orsak till att utföra empiriska studier för att 

förbättra omvårdnaden för dessa patienter. En svaghet kan vara att de 300 första titlarna 

lästes i de fall där sökningen haft många träffar på grund av tidsbrist och då dessa 

mestadels visade på avancerade medicinska artiklar. Detta kan dock ha gjort att författarna 

missat relevanta artiklar. Däremot upplevs att valda artiklar varit relevanta för syftet och 

har gett studien ett tillräckligt resultat.  
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Förförståelser, som erfarenheter och förväntningar, skrevs ner innan arbetet påbörjades. 

Tillsammans diskuterades och analyserades författarnas kunskap för att minska 

förförståelsens inverkan på studien. Tidigare erfarenheter, misstag och fördelar avseende 

tillvägagångssätt vid tidigare arbeten diskuterades och analyserades och blev ett stöd till 

detta examensarbete. Henricsson (2012) menar att förförståelsen för ämnet påverkar hur 

resultatet kommer att bli. För att minska förförståelsens påverkan ska denna diskuteras, 

reflekteras, beaktas och eller skrivas ned tillsammans, vilket har utförts under studien. I 

vilken utsträckning resultaten är överförbara eller användbara för andra grupper eller vilka 

situationer den kan användas kan endast läsaren avgöra. I denna studie kan resultatet 

appliceras på patienter som drabbats av hjärtstopp i västvärlden. Studien kan även bidra till 

ny kunskap om patienter som varit nära döden. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter om livet efter hjärtstopp. Av 

studiens resultat framgår att patienterna upplever en förändrad identitet i och med den 

begränsning som uppkommer efter hjärtstoppet. Livet får en försämrad livskvalitet och den 

upplevda hälsan blir inte densamma i den nya kroppen. Att få förståelse om vad som 

faktiskt har hänt och lära sig att leva med nya livsstilsvanor är en lång process att bearbeta. 

Behovet av stöd och information är stort. För att hjälpa patienterna att finna trygghet och 

hitta vägen tillbaka till ett liv med hälsa och välbefinnande bör sjuksköterskans kompetens 

öka kring detta fenomen. 

 

Av resultaten framkommer att patienter behöver finna vägen tillbaka till ett tryggt liv där 

stöd och information från närstående och vårdpersonal är av avgörande betydelse för 

patienternas välbefinnande för att de ska känna en stabil tillvaro igen. Patienterna kan då 

uppleva ett känslomässigt stöd i form av trygghet, kärlek och omtanke från närstående. 

Langford et al. (1997) menar att känslomässigt stöd är den viktigaste formen av stöd där 

bland annat trygghet ingår. Patienterna upplever trygghet på sjukhuset och i hemmet 

genom att vara med sina närstående vilket även motiverar dem till att omvärdera sina liv. 

Patienterna belyser behov av att få anpassad information och att få tala med andra patienter 

som drabbats av hjärtstopp. Det finns gruppverksamheter där både patient och närstående 

kan träffa andra patienter som har genomgått liknande händelser för att få stöd då de har en 

större förmåga till att visa en empatisk förståelse och acceptans (Fridlund & Hildingh, 

2000). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt till individuellt anpassad 

information vilket ska ge dem stöd i vården. Sjuksköterskan ansvarar för att främja 

patientens hälsa och lindra lidande (SFS 2014:821; Socialstyrelsen, 2005). Resultaten visar 

att sjuksköterskor som vårdar patienter som överlevt hjärtstopp bör tillämpa 

personcentrerad vård för att tillgodose deras behov och önskemål. Personcentrerad vård 

innebär att patienters upplevelser av ohälsa bekräftas och respekteras med utgångspunkt 

för vad hälsa innebär för den enskilda patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk människosyn och visa omsorg för patientens 

integritet och värdighet. Patientens kunskap och erfarenhet ska tillgodoses. Sjuksköterskan 

ska utifrån patientens önskemål och behov föra dennes talan (Socialstyrelsen, 2005). 

Bristen på information och stöd påverkar patientens livskvalitet negativt. Generellt sett 

upplever patienter en försämrad livskvalitet efter hjärtstopp. Försämrad livskvalitet, fysiska 

och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa leder till negativa konsekvenser för 
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det sociala livet (Gamper et al., 2004; Moulaert, Wachelder, Verbunt, Wade & van 

Heugten, 2010; Wachelder, Moulaert, Heugten, Verbunt, Bekkers & Wade, 2009). Enligt 

Næss, Mastekaasa, Moum och Sørensen (2001) utgör sociala relationer en stor betydelse 

för den upplevda livskvalitén. Bland närstående kan patienter uppleva sammanhang, en 

känsla av att vara behövd och att vara lycklig.  

 

Av resultaten framgår att patienter behöver förståelse för det som har hänt och de är i 

behov av att sjuksköterskan lyssnar och stödjer dem för att kunna bearbeta händelsen. 

Patienterna behöver stöd att bearbeta varför händelsen inträffat och om den kunnat 

förbyggas. Socialstyrelsen (2005) anger att sjuksköterskan ska tillgodose patienters basala 

och specifika omvårdnadsbehov samt undervisa och stödja dem med syfte att främja hälsa 

och förhindra ohälsa. Resultaten tydliggör att sjuksköterskan inte lyckas fullt ut med att 

bedriva omvårdnad enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) och Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005). Det krävs god vård för att främja en god livskvalitet 

(Andersson, 2013). Trots att allt fler patienter överlever hjärtstopp (Axelsson et al., 2012), 

saknas specifika riktlinjer för dem som överlevt. Det skulle vara betydelsefullt om 

riktlinjer finns, då resultaten visar att patienterna är missnöjda med hälso- och sjukvårdens 

insatser bland annat gällande stöd och information efter hjärtstopp. För att minska att 

patienterna drabbas av ohälsa och lidande på grund av att de inte får rätt vård, bör 

sjuksköterskan ha förbättrad kunskap om hur hjärtstoppet påverkar patienterna både fysiskt 

och psykiskt.  

 

Av resultaten framkommer att efter ett hjärtstopp behöver patienten göra anpassningar till 

det nya livet. I hemmet upplever patienterna både fysiska och psykiska begränsningar som 

påverkar den egna identiteten. Dessa erfarenheter påvisar upplevelser av ohälsa och 

minskad livskvalitet hos patienten i livet efter hjärtstopp. Återhämtningstiden är mycket 

utmanande för männen. Den förändrade kroppen, känslan av att vara svag och inte kunna 

eller få utföra fysiska aktiviteter på samma sätt som innan utmanar männens identitet. Att 

inte få köra bil efter hjärtstoppet är också något som utgör ett hot för den manliga 

identiteten. De blir på så vis beroende av andra och känner sig till besvär. Om patienterna 

får tydlig information om i vilken utsträckning de kan utföra aktiviteter eller andra saker, 

skulle de uppleva mindre oro och lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll att förmedla 

information som är individanpassad och ska ges tydligt till patienterna (SFS 2014:821). 

För att stödja patienten i den oklara situationen bör sjuksköterskan ha kunskap om vad 

patienterna upplever som oroväckande för att kunna ge dem rätt information. För 

kvinnorna är det viktigt att sjuksköterskor talar om och upplyser om möjligheten till 

reproduktion och om framtiden. Sjuksköterskan med denna kunskap kan anses främja 

kvinnors hälsa genom att öppna upp för samtal kring ämnet och ställa frågor om deras 

tankar kring reproduktion. Enligt Engström (2014) rubbas livsvärlden när någon drabbas 

av en akut svår sjukdom och tidigare roller försvinner. Författarna reflekterar över hur 

olika kön skiljer sig i sina upplevelser av livet efter hjärtstoppet. Innan hjärtstoppet kan 

patienterna ha levt en livsstil där de haft olika ansvarsområden i vardagslivet. Att 

då förlora sin roll kan leda till förvirring och en känsla av att sakna sammanhang och en 

känsla av att inte vara behövd. Detta kan i sin tur leda till ohälsa som blir ett lidande för 

patienten. Det kan även påverka närstående negativt som ska försöka ge stöd åt patienten 

och samtidigt försöka upprätthålla rollerna. Det är viktigt att sjuksköterskan ger 

information och stödjer dem i bearbetningsprocessen för att främja hälsa och lindra lidande 

hos patient och närstående. 
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Resultaten påvisar hur patienter efter hjärtstoppet värdesätter och prioriterar deras egen 

lycka, välbefinnande och sociala relationer. Närstående blir därmed en källa av motivation 

och drivkraft till livsstilsförändringar. Samtidigt är det viktigt för de flesta patienter att 

bibehålla mindre hälsosamma vanor då det ger dem en känsla av välbefinnande. En god 

vård är betydande för att förbättra överlevnadschanserna och minska risken för återfall 

efter hjärtstoppet (Larsson, 2014). För att ge patienten möjlighet till en gynnsam 

hjärtrehabilitering krävs åtgärder från ett team med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. 

Dietist, arbetsterapeut, psykolog och kurator kan även komma att ingå (Socialstyrelsen, 

2004). I hjärtrehabiliteringen ingår bland annat kostrådgivning, rökavvänjning, 

stresshantering och samtalsgrupper för patient och närstående. Fysisk träning är en viktig 

del av hjärtrehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2004). Hjärtrehabiliteringen utförs i tre faser 

för att ge patienten bästa möjliga förutsättningar efter hjärtstopp (Fridlund & Hildingh, 

2000; Socialstyrelsen, 2004). Fas två upplevs av patienterna vara otillräckligt då de saknar 

uppföljning av hälso- och sjukvården och känner sig otrygga i deras frånvaro efter att ha 

kommit hem från sjukhuset. Det livslånga stödet i fas tre upplevs vara helt obetydligt av 

patienterna. Fridlund och Hildingh (2000) menar att det är viktigt att patienten får 

information om de stödmöjligheter som finns för att gynna en god långsiktig 

hjärtrehabilitering.  

 

Resultaten tydliggör att patienterna upplever en rädsla för att utföra fysisk aktivitet efter 

hjärtstoppet samt efter att ICD:n inopererats. Även Socialstyrelsen (2004) påvisar att 

patienterna upplever rädsla i dessa situationer. Patienters delaktighet i fysisk aktivitet efter 

en hjärthändelse minskar mortalitetsriskerna med ungefär en tredjedel. Enligt WHO (1996) 

är den fysiska hälsan betydelsefull för patienternas upplevda hälsa och livskvalitet. Bristen 

av rehabilitering anses ha stor påverkan på patienternas livskvalitet och hälsa. Detta kan 

påverka dem resten av livet och bidra till lidande. En traumatisk händelse som denna är en 

process som tar en lång tid att bearbeta och kräver mycket stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal samt närstående. Att må bra och uppleva sin situation hanterbar är 

viktigt och detta kan anses främja hälsa och välbefinnande. Hälsa ses som en resurs för den 

sociala och personliga utvecklingen vilket även är en viktig dimension för människans 

livskvalitet (WHO, 2009). Patienterna prioriterar att göra saker som gör dem lyckliga och 

ger ökat välbefinnande. Detta kan upplevas genom att spendera tid med barn och barnbarn 

eller prioritera bort situationer som utgör en stress för dem. En koppling kan göras av 

patientens situation till Erikssons (1989) hälsokors där objektiva tecken på ohälsa 

förekommer i den fysiska kroppen men där en känsla av välbefinnande kan göra att 

människan känner sig frisk genom upplevd hälsa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att återställa hälsa. Det 

borde vara en självklarhet för alla patienter att få den hjälp de är i behov av för att ges 

förutsättningar att återfå̊ en normal funktion i vardagen. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om vad patienter har för erfarenheter om livet 

efter hjärtstopp. Resultaten tydliggör patienternas behov av stöd, information och att få 

känna närhet och trygghet. Hjärtstoppet är en vändpunkt till ett nytt liv, med ny kropp och 

en ny livsstil. Omställningen är påfrestande där både emotionella och fysiska 
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begränsningar sätts på prov. Patienternas identitet och kropp känns främmande och är en 

lång bearbetningsprocess. Med denna kunskap kan sjuksköterskan och annan 

omvårdnadspersonal ha en bättre möjlighet att ge stöd och information till patienterna i det 

nya livet. 
 

Resultaten kan ge en ökad förståelse till omvårdnadspersonal och närstående för hur 

patienterna upplever livet efter hjärtstopp. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan ger 

information och stöd till patienten och på bästa sätt möjliggöra ett meningsfullt liv. 

Fortsatta studier kan besvara hur sjuksköterskan ska bemöta denna patientgrupp och hur de 

ska få det stöd och den information som de är i behov av. Det är betydelsefullt om all 

omvårdnadspersonal ger information och stöd ur ett helhetsperspektiv och ser till varje 

individ som unik med upplevelser och behov.  
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